
До реєстр. № 3207 від 12.03.2020

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет  з  питань  прав  людини ,  деокупації  та  реінтеграції  тимчасово  окупованих

територій  у  Донецькій ,  Луганській  областях  та  Автономної  Республіки  Крим ,
міста  Севастополя ,  національних  меншин  і  міжнаціональних  відносин

01008, м.Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.: 255-49-02    

Верховна Рада України

Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та 
реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях 
та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і 
міжнаціональних відносин на своєму засіданні, проведеному 3 червня 2020 року 
в режимі відеоконференції, розглянув проект Постанови Верховної Ради України 
«Про Заяву Верховної Ради України щодо спроб відновлення масштабного 
водопостачання по Північно-Кримському каналу до тимчасово окупованих 
Автономної Республіки Крим та міста Севастополя та закликів про нібито 
потребу такого відновлення», реєстр. № 3207 від 12.03.2020 року, поданий 
народними депутатами України Бобровською С.А. та іншими.

Метою  вказаного проекту Постанови є схвалення Заяви Верховної Ради 
України щодо спроб відновлення масштабного водопостачання до тимчасово 
окупованих Автономної Республіки Крим та міста Севастополя та закликів про 
нібито потребу такого відновлення. 

Проектом Заяви Верховна Рада України, зокрема:
- заявляє, що будь-які спроби відновлення масштабного водопостачання на 

тимчасово окуповані території Автономної Республіки Крим та міста 
Севастополя шляхом використання Північно-Кримського каналу чи іншим 
подібним шляхом, або заклики щодо нібито потреб такого відновлення є 
діяннями, що не відповідають міжнародним зобов’язанням України, не 
спрямовані на захист прав людини, меншин чи корінних народів, та водночас 
суперечать державним інтересам України, несуть пряму шкоду суверенітетові, 
територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній та 
економічній безпеці України;

- наголошує, що питання масштабного водопостачання до Автономної 
Республіки Крим та міста Севастополя може розглядатися виключно за умов 
відновлення державного суверенітету України над Кримським півостровом і 
прилеглими водами Чорного і Азовського морів.



Комітет з питань екологічної політики та природокористування відповідно 
до Рішення №31/2 від 20.05.2020 року відзначає, що Міністерство енергетики та 
захисту довкілля України та Державне агентство водних ресурсів України 
підтримують прийняття зазначеної Постанови Верховної Ради України в цілому. 
За наслідками розгляду проекту Постанови Комітет з питань екологічної 
політики та природокористування прийняв рішення: рекомендувати Комітету з 
питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій 
у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста 
Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин внести 
пропозицію до Верховної Ради України про прийняття в цілому проекту 
Постанови.
      У процесі обговорення народними депутатами України – членами Комітету 
вказано на неактуальність даної постанови, зокрема на відсутність офіційних 
звернень до уповноважених органів та посадових осіб державної влади з приводу 
відновлення масштабного водопостачання до тимчасово окупованих Автономної 
Республіки Крим та міста Севастополя.

Крім того, зазначено, що прийняття проекту Постанови не містить в собі 
практичної складової її реалізації, оскільки заява, текст якої пропонується 
затвердити, за своїм змістом носить виключно декларативний характер.

Народними депутатами України – членами Комітету також вказано на 
некоректність назви проекту Постанови з огляду на відсутність конкретизації 
щодо органів та посадових осіб державної влади, які нібито заявляють про 
можливість відновлення водопостачання до тимчасово окупованих Автономної 
Республіки Крим та міста Севастополя. 

Враховуючи викладене, Комітет ухвалив рішення: рекомендувати Верховній 
Раді України проект Постанови Верховної Ради України «Про Заяву Верховної 
Ради України щодо спроб відновлення масштабного водопостачання по 
Північно-Кримському каналу до тимчасово окупованих Автономної Республіки 
Крим та міста Севастополя та закликів про нібито потребу такого відновлення», 
реєстр. №3207 від 12.03.2020 року, поданий народними депутатами України 
Бобровською С.А. та іншими, не включати до порядку денного сесії Верховної 
Ради України.
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